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Nr. 18951 din 05.07.2017

                                 Către, 
MONITORUL OFICIAL

Prin prezenta vă solicităm publicarea următorului

ANUNȚ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 BISTRIŢA
Organizează CONCURS 

pentru ocuparea func iei contractuale vacante  de :ț
SECRETAR EF Ș – studii superioare : nr. posturi 1

Concursul se va desfă ura astfel:ș
- Proba scrisă în data de 31 iulie 2017, ora 9,00
- Proba practică în data de 31 iulie 2017, ora 11,00
- Interviu în data de 31 iulie 2017, ora 13,00

Cerinţele postului:
- studii superioare ( tiin e economice, tiin e administrative, tiin e juridice),ș ț ș ț ș ț

            - vechime în secretariat unitate de învă ământ: 10 ani,ț
- cuno tin e privind întocmirea i administrarea coresponden ei oficiale,ș ț ș ț
- cuno tin e privind încadrarea personalului,ș ț
- cuno tin e operare REVISALș ț
- cuno tin e medii de contabilitate,ș ț
- cuno tin e de arhivare a documentelor,ș ț
- cuno tin e de utilizare a tehnologiei informa iei (operator avansat),ș ț ț
- realizare achizi ii publice prin sistem SEAP,ț
- disponibilitate la program prelungit,
- cuno tin e de limbă engleză,ș ț

Concursul va avea loc la Sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 4 Bistriţa, str. Florilor Nr. 3-5.
Candida iiț   vor depune dosarele de participare la concurs în intervalul 10 iulie 2017 – 21 iulie

2017, între orele 9,00 -12,00, la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 4 Bistriţa.
Dosarele vor con ine următoarele documente:ț
- Cerere de înscriere la concurs însoţită de curriculum vitae;
- Copie după actul de identitate;
- Copie după certificatul de na tere i după certificatul de căsătorie;ș ș
- Copia după actele de studii (diplomă de licen ă);ț
- Copie după carnetul de muncă şi adeverinţă de vechime /Raport salariat REVISAL;
- Adeverinţă medicală de angajare (de la Medicina Muncii);
- Cazier judiciar;
- Curriculum vitae – înso it de documente justificativeț
- Recomandare de la ultimul loc de muncă.

Afi area rezultatelor selectării dosarelor admise la concurs: 25.07.2017ș
Afi area rezultatelor în urma desfă urării probelor de concurs: 1.08.2017, ora 11,00ș ș
Depunerea contesta iilor : 1.08.2017, ora 12,00 – 14,00ț
Afi area solu ionării contesta iilor : 1.08.2017, ora 17,00ș ț ț



 Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0263-211174 ;
Secretarul comisiei de concurs: Rus Daniela 0745-540927

DIRECTOR,
Danea Daniela Mariana


